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Resumo

O treinamento funcional se tornou um dos métodos mais utilizados de treinamento para a 
melhora da saúde, da estética e do desempenho esportivo, e ainda podemos utilizar a prática 
em  um  programa  de  prevenção  e/ou  tratamento  de  lesões,  reduzindo  dores  musculares, 
melhorando o equilíbrio, e aumentando a potência muscular.  Além de fatores como idade e 
sexo,  a  prática  do  Treinamento  Funcional  tem relação  com o  histórico  de  vida  de  cada 
praticante.  Pessoas  que,  ao  longo  da  vida,  praticaram diversas  modalidades  esportivas  e 
atividades físicas, certamente se adaptam melhor a ele. No entanto, antes de se submeter ao 
Treinamento Funcional, consulte um médico e informe ao educador físico qualquer restrição 
ou problema de saúde que existir e que possa ser agravado com a prática de exercícios físicos. 
Portanto,  o objetivo primordial  do presente artigo é mostrar a importância do treinamento 
funcional  na  reabilitação.  Conclui-se  que  o treinamento  funcional  representa  uma  nova 
metodologia  de  condicionamento,  norteada  pelas  leis  basais  do  treinamento  e  amparada 
cientificamente por meio de pesquisa e referências bibliográficas em todos os seus pontos 
principais e, sobretudo, avaliadas extensivamente nas salas de treinamento, onde foi possível, 
de  acordo com pesquisa realizada,  definir  suas  linhas  básicas.  No entanto,  a  essência  do 
treinamento  funcional  está  fundamentada  no  progresso  dos  aspectos  neurológicos  que 
comprometem a capacidade funcional do corpo humano através de treinos estimulantes que 
desafiam os vários componentes do sistema nervoso e, por isso, geram sua adaptação.
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1. Introdução

O treinamento funcional se tornou um dos métodos mais utilizados de treinamento para a 
melhora da saúde, da estética e do desempenho esportivo, e ainda podemos utilizar a prática 
em  um  programa  de  prevenção  e/ou  tratamento  de  lesões,  reduzindo  dores  musculares, 
melhorando o equilíbrio, e aumentando a potência muscular. 
Este  treinamento  tem como princípio  preparar  o  organismo de  maneira  íntegra,  segura  e 
eficiente através do centro corporal, chamado por core, que tem como significado “núcleo”, 
compreendendo  o  grupo  muscular  dos  transversos  espinhais  –  rotadores,  interespinhais, 
intertransversais,  semiespinhais  e  multífido que abrangem a coluna  lombar.  Na região do 
abdômen,  tem-se  o  reto-abdominal,  oblíquo  externo,  obliquo  interno  e  o  transverso  do 
abdômen. No quadril encontram-se os glúteos – máximo e médio, iliopsoas e isquiotibiais1.
A essência do treinamento funcional está baseada na melhora dos aspectos neurológicos que 
afetam a  capacidade  funcional  do  corpo  humano,  através  de  exercícios  que  desafiam os 
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diversos componentes do sistema nervoso, e por isso estimulam sua adaptação. Isso resulta 
numa melhoria das principais qualidades físicas utilizadas tanto do dia-a-dia como nos gestos 
esportivos2.
Este  tipo  de  treinamento  é  definido  como  movimentos  integrados,  multiplanares,  que 
envolvem  estabilização  e  produção  de  força.  Mais  precisamente,  são  exercícios  que 
mobilizam mais de um segmento ao mesmo tempo, podendo ser realizados em diferentes 
planos e que também envolvem em diferentes ações musculares (excêntrica, concêntrica e 
isométrica). Utilizados em ambientes que possuam bases de suportes irregulares, como: areia, 
pisos escorregadios, depressões no solo, step’s, minicama elástica, etc3.
Este tipo de treinamento quando aplicado de forma correta é muito útil para melhorar/resgatar 
a capacidade funcional do corpo, estimulando para que as adaptações sejam alcançadas de 
acordo com as exigências vividas pela pessoa, possibilitando-a uma preparação para execução 
de  movimentos  eficientes  e  assim  prevenindo  o  risco  de  lesões,  devido  à  melhoria  na 
propriocepção adquirida4,5.
O principal objetivo do treinamento funcional é promover um resgate da aptidão pessoal do 
indivíduo utilizando-se de um planejamento individualizado e personalizado, independente do 
seu  grau  de  condição  física  e  das  atividades  que  ele  desenvolva,  usando  exercícios  que 
incluem atividades específicas do indivíduo e que transferem seus ganhos de forma eficaz 
para o seu cotidiano. Portanto, o trabalho com o treinamento funcional propõe utilizar-se de 
todas as capacidades físicas do indivíduo e aprimorá-las, sendo que este treinamento ocorre de 
forma integrada, pois o treinamento funcional vê o corpo humano de forma complexa6.
Utilizado na reabilitação, o treinamento funcional condiciona o paciente no retorno as suas 
atividades  de  vida  diária,  sendo  eficiente  e  primordial  no  que  se  refere  à  melhoria  da 
qualidade de vida da população7.
Entre os benefícios do programa está aliar exercícios aeróbico e anaeróbico com movimentos 
do dia a dia ou de alguma prática esportiva a gosto do aluno. E especificamente para a criança 
e o jovem, aquisição de habilidades psicomotoras; e para o idoso, melhora das capacidades 
funcional e cardiovascular. Já para as gestantes e pessoas com sobrepeso, diminui o inchaço 
do corpo, relaxa e diminui as dores nas pernas e nas costas4,7.
O  treinamento  funcional  visa  o  bom  condicionamento  físico,  e  para  que  um  bom 
condicionamento físico possa ser mantido é imprescindível treinar os componentes da aptidão 
física relacionados à saúde: 1) velocidade (entendida como uma qualidade física particular do 
músculo e das coordenações neuromusculares, que permitem a execução de uma sucessão 
rápida  de  gestos  que,  em seu  encadeamento,  constituem uma só  e  mesma ação,  de  uma 
intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve); 2) força (entendida como uma 
qualidade física que permite a um músculo ou um grupo de músculos produzir uma tensão e 
se  opor  a  uma resistência);  3)  potência  (compreendida  como uma qualidade  que  permite 
produzir força ou energia na menor unidade de tempo possível); 4) flexibilidade (tratada como 
uma qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude 
angular  máxima,  por  uma  articulação  ou  conjunto  de  articulações,  dentro  dos  limites 
morfológicos, sem o risco de provocar lesão); 5) equilíbrio (entendida como uma qualidade 
física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e 
sustentar controladamente a posição do corpo); 6) coordenação (sendo uma qualidade física 
que permite controlar a execução de movimentos, por meio de uma integração progressiva de 
cooperações intra e intermusculares, favorecendo uma ação com um máximo de eficiência e 
economia de energia); 7) agilidade (compreendida como uma qualidade física que permite 
mudar  a  posição  e/ou  trajetória  do  corpo  no  menor  tempo  possível);  8)  resistência 
(considerada como uma qualidade física que permite um continuado esforço durante o maior 
tempo possível)2.
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Diante do exposto, verifica-se que o Treinamento Funcional é um conceito de atividade física 
bem dinâmica e mais  atrativa que as atividades ou treinos convencionais.  O Treinamento 
Funcional  é  conhecido por  trabalhar  diferentes  capacidades  físicas  com a  combinação de 
vários exercícios relacionados à especificidade da vida diária.  Dessa forma, realiza-se um 
trabalho completo em todo o corpo. Hoje, com muitos estudos sendo publicados, sabe-se que 
o Treinamento Funcional trabalha principalmente força muscular, flexibilidade, coordenação, 
equilíbrio e capacidade respiratória.
Além de fatores como idade e sexo, a prática do Treinamento Funcional tem relação com o 
histórico  de  vida  de  cada  praticante.  Pessoas  que,  ao  longo  da  vida,  praticaram diversas 
modalidades esportivas e atividades físicas, certamente se adaptam melhor a ele. No entanto, 
antes de se submeter ao Treinamento Funcional, consulte um médico e informe ao educador 
físico qualquer restrição ou problema de saúde que existir e que possa ser agravado com a 
prática de exercícios físicos.
Além  da  tonificação  muscular,  o  Treinamento  Funcional  na  reabilitação  implica  maior 
complexidade  do  movimento  e  envolvimento  de  várias  capacidades  físicas.  Isso  faz  o 
organismo ter um gasto energético muito maior, além de trazer grandes contribuições, como 
melhora da  flexibilidade,  emagrecimento,  otimização da coordenação motora,  equilíbrio e 
condicionamento  cardiorrespiratório.  Isso  tudo  além  de  motivação  e  do  aumento  da 
autoestima.
Portanto,  o objetivo primordial  do presente artigo é mostrar a importância do treinamento 
funcional na reabilitação.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Treinamento funcional: conceitos introdutórios

O Treinamento Funcional foi criado nos Estados Unidos por diferentes autores desconhecidos 
e,  vem sendo muito bem difundido no Brasil,  ganhando inúmeros praticantes.  Tem como 
princípio  preparar  o  organismo  de  maneira  íntegra,  segura  e  eficiente  através  do  centro 
corporal, chamado nesse método por CORE (Região Central do Corpo)1. 
No Brasil o treinamento funcional tem seu primeiro expoente o professor Luciano D´Elia, que 
começou o trabalho na academia Única em São Paulo no final  da década de 1990. Essa 
academia tinha um público mais focado nas lutas e em um primeiro momento o treinamento 
funcional  era  focado a  especificidade  dos  esportes  de  lutas  e  depois  de  algum tempo se 
expandiu  para  os  demais  alunos.  Atualmente  o  Professor  Luciano  D´Elia  é  o  líder  do 
Core3608.
O  treinamento  funcional  teve  sua  origem com os  profissionais  da  área  da  fisioterapia  e 
reabilitação, pois estes foram pioneiros na utilização de exercícios que imitavam as práticas 
dos pacientes em casa ou no trabalho durante a terapia, possibilitando assim, um breve retorno 
à vida normal e às suas funções laborais após uma lesão ou cirurgia. Pode ser observado que o 
condicionamento  físico  é  conduzido  por  meio  de  exercícios  integrados  para  que  sejam 
alcançados  padrões  de movimento  mais  eficientes,  Ou seja,  neste  tipo  de  treinamento  os 
músculos não trabalham de forma isolada e sim em sinergismo1. 
Dessa forma, ocorre o fortalecimento dos músculos, e das funções cerebrais responsáveis por 
todo o controle do corpo. O treinamento é baseado em uma prescrição coerente e segura de 
exercícios que permitam a estimulação do corpo humano de um modo capaz de melhorar 
todas  as  qualidades  do  sistema  musculoesquelético  como  força,  velocidade,  equilíbrio, 
coordenação,  flexibilidade,  lateralidade,  resistência  cardio  e  neuromuscular  e  também 
motivação através da manutenção do centro de gravidade do corpo2.
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O treinamento funcional é aquele que ajuda o corpo a realizar movimentos de forma integrada 
e eficiente, fortalecendo músculos, melhorando as funções cerebrais responsáveis por tudo 
que nosso corpo faz e cria9.
 Neste tipo de treinamento os músculos não trabalham de forma isolada, e sim em sinergismo. 
Todo movimento,  realizado nesse treinamento,  se  origina  do que  é  chamado de  core,  ou 
núcleo corporal, no qual consiste em recrutar os músculos abdominais, lombares e glúteos, 
trabalhando assim equilíbrio e propiocepção9.
O treinamento Funcional consiste em uma proposta diversificada, que através de exercícios 
específicos,  onde se trabalha todos os  tipos de movimentos  corporais,  leva o indivíduo a 
melhorar do desempenho nas tarefas que ele realiza, sejam elas, no esporte, no trabalho, nas 
tarefas  domésticas,  no  dia-a-dia,  nos  momentos  de  lazer,  etc.  Desempenho  na  vida  é  a 
promoção e a sustentação de um estilo de vida ativo através da melhora nas atividades do dia-
a-dia, no trabalho é a realização das tarefas profissionais sistematicamente, de forma eficiente, 
aumentando  a  produtividade,  diminuindo  o  stress  e  risco  de  lesões,  no  desempenho  nos 
esportes e no lazer é o aumento da capacidade de realizar de forma efetiva movimentos e 
ações relacionadas as atividades propostas10. 
O Treinamento Funcional visa melhorar a capacidade funcional, através de exercícios que 
estimulam os receptores proprioceptivos presentes no corpo, os quais proporcionam melhora 
no desenvolvimento da consciência sinestésica e do controle corporal, e do equilíbrio estático 
e dinâmico, diminuir a incidência de lesão e aumentar a eficiência dos movimentos11. 
O  treinamento  funcional  tem como  característica  realizar  a  convergência  das  habilidades 
biomotoras fundamentais do ser humano para a produção de movimentos mais eficientes. A 
vantagem desse método de treinamento é a de atender tanto o indivíduo mais condicionado 
como o menos condicionado, criando um ambiente dinâmico de treino12.
Esse tipo de treinamento caracteriza-se por exercícios que utilizam o corpo de maneira global, 
diferente  da  musculação  e  da  ginástica  local  que  atuam  de  maneira  segmentada13.  O 
treinamento funcional não é caracterizado, único e, exclusivamente, por um método de treino, 
o ideal é que se combinem vários movimentos, estimulando, assim, não só um único grupo 
muscular14.

2.2 Vantagens e benefícios do Treinamento Funcional

As vantagens do Treinamento Funcional são1,14:
 a) os exercícios podem ser realizados por pessoas de todas as idades, desde adolescentes a 
idosos; b) aprimoramento da postura; 
c) desenvolvimento de forma equilibrada de todas as capacidades físicas como: equilíbrio, 
força, velocidade, coordenação, flexibilidade e resistência; 
d) indicado não só para aqueles que buscam resultados estéticos, mas também para os que 
buscam melhora nas capacidades físicas e motoras; 
 e) ideal para ser aplicado em reabilitação de pacientes vítimas de sequelas; 
f) melhora o desempenho de praticantes de outras modalidades esportivas; 
g) previne lesões; 
h) oferece grande variação de exercícios e, com isso, é mais difícil de se tornar monótono
 i) ampliação do leque de oportunidades no mercado de trabalho pois, uma vez habilitado, o 
profissional se mostrará adaptado às inovações da área e frente aos demais profissionais.
O treinamento funcional ou treinamento funcional resistido consiste em reproduzir de forma 
mais  eficiente  possível  os  gestos  motores  e  sistemas  energéticos  específicos  do  esporte 
praticado e também da vida diária, adaptando o organismo para a prática do esporte, isto é,  
um  tipo  de  treinamento  para  trabalhar  o  corpo  de  forma  integrada  desenvolvendo  as 
capacidades físicas envolvidas na atividade e componentes neurológicos, como equilíbrio e 
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propriocepção que são importantíssimos na vida humana de forma geral,  não só no meio 
esportivo. Além de ser mais dinâmico, prazeroso e menos monótono para quem o realiza15.
O treinamento isolado proporciona resultados em termos de ganho de massa muscular e força, 
pois  admite,  em  sua  forma  de  treinamento,  que  ocorra  fadiga  muscular;  contudo  a 
metodologia do treinamento funcional aproxima-se mais dos movimentos reais, ou seja, dos 
movimentos realizados de forma habitual e que abrangem a conexão entre os movimentos. 
Deste modo, esse aspecto atende ao princípio da especificidade, um dos mais importantes 
princípios do treinamento16.
 Desta  forma,  nota-se  como  característica  do  treinamento  funcional  um  maior  grau  de 
liberdade de execução dos movimentos, já que é admissível realizar movimentos em diversas 
magnitudes, sobretudo se comparados aos exercícios da musculação tradicional. Segundo a 
literatura é possível apontar o treinamento funcional como flexível e ilimitado, pois apresenta 
infinitas adaptações. A realização de movimentos múltiplos planos também é apontada como 
uma  das  características  deste  método  de  treinamento,  já  que  as  atividades  funcionais 
acontecem  geralmente  em  três  planos  e  demandam  da  aceleração,  desaceleração  e 
estabilização dinâmica16.
Desta maneira,  entendemos que o treinamento funcional (TF) é o método mais atual para 
obter  saúde geral  e  melhoria  do  condicionamento  físico  enfatizando o  aprimoramento  da 
capacidade física (CF). Assim como em todos os tipos de treinamento deve-se respeitar os 
princípios  fundamentais  do  treinamento,  e  neste  método  de  treinamento  especializado, 
chamaremos atenção para dois: a individualidade biológica e a especificidade do treinamento. 
A observação adequada desses princípios torna o TF mais eficiente e seguro em todos os 
aspectos1,2.

2.3 Metodologias propostas de treinamento funcional

O treino  funcional  é  uma classificação  de  exercício  que  envolve  treinar  o  corpo para  as 
atividades desenvolvidas na vida diária. A estratégia deste tipo de treino focaliza o estímulo 
constante de padrões de movimento para o aprimoramento da performance em uma atividade 
específica, tornando o corpo mais inteligente17. 
Os  exercícios  funcionais  referem-se  a  movimentos  que  mobilizam mais  de  um segmento 
corporal  ao  mesmo  tempo,  e  que  envolvem  diferentes  ações  musculares  (excêntrica 
concêntrica  e  isométrica).  As  atividades  funcionais  ocorrem  nos  três  planos  anatômicos. 
Apesar dos movimentos parecerem predominantes em um plano específico, os outros dois 
planos  precisam  ser  estabilizados  dinamicamente  para  permitir  uma  boa  eficiência 
neuromuscular18.
Atualmente em nosso país, existem três linhas metodológicas que são utilizadas dentro de um 
TF, que são: TF para a especificidade esportiva; TF baseado no pilates, possuindo como foco 
o treinamento do CORE e, por ultimo, TF baseado em exercícios integrados para melhoria das 
capacidades funcionais. Desta forma, cabe ao professor de Educação Física que for prescrever 
os treinos saber qual das três linhas de trabalho são a mais adequada para as necessidades, 
funcionalidades e objetivos de seu aluno6,11,18.
A seguir, apontamos a metodologia de D’Elia e D’Elia19:
Transferência de treinamento: Onde o grau de similaridade e equiparação entre os exercícios 
utilizados  no  treinamento  físico  funcional  sejam próximos  aos  movimentos  utilizados  no 
cotidiano, pois, quanto maior for este grau, maior será a permuta dos resultados obtidos para a 
atividade em questão.
Estabilização: Com  o  treinamento  funcional  o  atleta  recruta  mais  a  musculatura 
estabilizadora, na qual o individuo aproveita da estabilidade para conservar o exercício em 
pratica através do equilíbrio.
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Desenvolvimento  dos  padrões  de  movimentos  primários: No  treinamento  funcional,  sete 
movimentos são considerados como movimentos-chave, sendo também considerados como 
movimentos necessários para a sobrevivência humana e para a performance esportiva, que 
são: agachar, avançar, abaixar, puxar, empurrar, girar e levantar.
Desenvolvimento dos fundamentos de movimentos básicos: existem quatro tipos principais de 
movimentos básicos dentro do TF, que são, habilidades locomotoras (como andar, correr...), 
habilidades  não-locomotoras  ou  de  estabilidade  (como  virar-se,  torcer,  balançar...), 
habilidades de manipulação (como arremessar, chutar, agarrar...), consciência de movimento 
(que corresponde a percepção e resposta às informações sensoriais necessárias para executar 
uma  tarefa).  Estes  quatro  movimentos  básicos  podem  ser  empregados  em  quaisquer 
modalidades esportivas e atividades cotidianas.
Desenvolvimento  da  consciência  corporal: O  treinamento  funcional  desenvolve  diversos 
aspectos desta consciência, pois provoca o indivíduo em diferentes posições e tarefas, as quais 
fazem com que o mesmo se compreenda com mais seriedade.
Desenvolvimento das habilidades biomotoras fundamentais: O desenvolvimento da força, do 
equilíbrio, da resistência, da coordenação, da velocidade e da flexibilidade é indispensável, 
sendo que uma habilidade  raramente  domina um exercício.  Sendo assim,  na maioria  das 
vezes, o movimento se origina de uma combinação de uma ou mais habilidades. Dessa forma, 
o treinamento funcional desenvolve as habilidades de acordo com a seriedade de cada uma 
delas no esporte ou na atividade específica, abrangendo também a fase de treinamento no qual 
o indivíduo se encontra.
Aprimoramento  da  postura: A  postura  influencia  muito  na  capacidade  e  qualidade  de 
movimento e equilíbrio. Sendo assim, o treinamento funcional pratica tanto a postura estática 
(que  corresponde  a  posição  em  que  o  movimento  começa  e  termina)  quanto  a  postura 
dinâmica (capacidade do corpo de alimentar o eixo de rotação durante todo o movimento).
Outra  metodologia aqui  estudada é a  apontada por Monteiro e  Evangelista1,onde,  para os 
autores, uma metodologia de treinamento só pode ser considerada como funcional se o aluno 
apresentar as seguintes características:
Desenvolvimento  de  capacidades  biomotoras  ressaltantes -  que  são:  força,  resistência, 
potência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade e velocidade;
Padrão de movimento comparável a reflexos, ou seja, quando o corpo gera um conjunto de 
ações reflexas para manutenção da postura quando em superfícies estáveis e/ou instáveis;
Sustentação do centro de gravidade sobre sua base de suporte como componente postural 
estático e dinâmico;
Compatibilidade com um programa motor generalizado, ou seja, os exercícios considerados 
como funcionais utilizam movimentos que têm alta transferência para o trabalho ou esporte;
Compatibilidade de cadeia aberta/fechada - a seleção do exercício pelo treinador deve ser em 
função do tipo de cadeia cinética, para que o recrutamento dos músculos e o movimento das 
articulações sejam específicos em relação a tarefa desempenhada;
Isolamento para integração, ou seja, treinar a musculatura para que ela colabore na realização 
de um movimento funcional.
Pode-se perceber  que ambas metodologias apresentadas acima são semelhantes no que se 
refere  a  desenvolvimento  de  capacidades  biomotoras  importantes  nesta  metodologia  de 
treinamento,  bem  como  no  centro  de  gravidade  do  corpo  (CORE)  e  no  recrutamento 
sincronizado dos músculos para o bom desenvolvimento da função desempenhada na vida 
diária do indivíduo.
De acordo com Prandi18, como elemento do treinamento funcional temos o Core Training, que 
é o treinamento da região central do corpo.  O Core se refere ao conjunto de músculos que 
controlam e oferecem estabilidade aos movimentos da pelve e da coluna lombar, podendo ser 
identificado  como o  complexo  lombo-pélvico,  contendo,  aproximadamente,  29  músculos. 
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Logo,  entende-se  que  o Core se  refere  a  um  programa  de  treinamento  que  visa  o 
fortalecimento da região do corpo onde se localiza o centro de gravidade e o centro de força, e 
é  nessa  região  que  todos  os  movimentos  que  realizamos  têm início20. Dessa  forma,  para 
Prandi18, torna-se evidente que o fortalecimento do CORE possui bases teóricas no tratamento 
e na prevenção de várias condições músculo esqueléticas.
A estabilização do CORE ou core stability é abordada na literatura de medicina do esporte 
como  competência  de  controle  motor  e  produção  força  muscular  da  coluna  lombar,  da 
musculatura pélvica e do quadril20. Sabe-se que o CORE atua como uma unidade funcional 
unificada, através do qual toda a cadeia cinética opera sinergicamente para produzir força e 
estabilizar dinamicamente contra uma força atípica.  Dessa forma, o controle do centro de 
força promove o alinhamento e  o equilíbrio postural dinâmico no decorrer das atividades 
funcionais  com  um  menor  gasto  energético.  Dessa  forma,  um  CORE  eficaz  promove  a 
manutenção  de  relações  excelentes  de  comprimento-tensão  dos  músculos  agonistas  e 
antagonistas do movimento, os quais permitem a manutenção de relações excelentes de forças 
vinculadas no complexo lombo-pélvico.  Isso determina uma boa cinética articular durante 
movimentos funcionais e eficácia neuromuscular em toda a cadeia cinética, promovendo o 
equilíbrio de toda a cadeia muscular na execução de movimentos integrados1.
O treinamento funcional resistido é a mais recente maneira de se melhorar o condicionamento 
físico  e  a  saúde  geral  com ênfase  no  aprimoramento  da  capacidade  funcional  do  corpo 
humano.  É  baseado  numa  prescrição  coerente  e  segura  de  exercícios  que,  respeitando  a 
individualidade biológica,  permite  que o corpo humano seja estimulado de um modo que 
melhore todas as qualidades do sistema musculoesquelético e seus sistemas interdependentes.2

Este tipo de treinamento aumenta o condicionamento físico e a performance; os riscos de 
lesões musculoesqueléticas diminuem; os indivíduos lesados retornam às suas atividades de 
maneira mais rápida e segura e; além de tudo, oferece um número infinito de variações, o que 
o torna bastante dinâmico, fator importante na motivação do praticante2.
O  treinamento  do  core  pode  ser  descrito  por  quatro  etapas:  nível  1  –  estabilização 
neuromuscular; nível 2 – força de estabilização; nível 3 – força dinâmica; nível 4- força de 
reação. Essas etapas de treinamento são progressivas, portanto, devem ser respeitadas, para 
que  o  aluno  desenvolva  lentamente  sua  capacidade  de  controle  neuromuscular  para  a 
realização de todos os movimentos com segurança e eficiência1.
D´Elia e D´Elia19 afirmam ser possível realizar um treinamento funcional eficiente usando 
somente  o  peso  do  próprio  corpo  e  a  gravidade,  porém,  a  utilização  de  acessórios  e 
equipamentos  ampliam ainda mais  as  possibilidades  do treinamento,  onde a  característica 
básica  é  a  fácil  adaptabilidade,  podendo-se  criar  inúmeros  exercícios  em  função  das 
necessidade de cada indivíduo.

3. Metodologia

A pesquisa delineou-se em uma revisão bibliográfica em livros, artigos  e nas revistas que 
apresentam altos fatores de impacto, periódicos especializados nacionais e internacionais. 
Como  critérios  para  inclusão  foram  utilizados  os  descritores  “treinamento  funcional”, 
“reabilitação”, bem como publicações do período de 2000 a 2015, sem restrição a idiomas. 
Como critérios de exclusão foram definidos: materiais anteriores ao ano de 2000, publicações 
não decorrentes de pesquisa científica como editoriais, comentários, relato de experiências, 
artigos não relacionados com a temática.
Os livros e artigos foram selecionados primeiramente por título, leitura de seus resumos e, 
posteriormente, por leitura na íntegra. 

4. Resultados e discussão
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A recuperação de um paciente lesionado deve passar por todas as etapas com objetivo pré-
definidos.  Quando  se  pensa  num  programa  de  treinamento  funcional  voltado  para  a 
recuperação,  é  necessário  analisar  e  avaliar  todos  os  segmentos  musculares  (ou  partes 
corporais) e os desequilíbrios corporais que poderão estar envolvidos na lesão e assim, dentro 
da especificidade e do período de treinamento em que o trauma aconteceu conseguir montar 
um programa recuperativo  para  restabelecer  a  normalidade  da  musculatura  da  articulação 
envolvida21.
A avaliação do paciente é feita com os dados dos exames clínicos da parte lesionada, bem 
como o histórico músculoesquelético e articular. É importante saber se a lesão é crônica ou 
aguda ou se foi causada por mecanismo traumático ou não-traumático, de modo a identificar 
os diferentes grupamentos musculares e articulações atingidas1,2.
Vale ressaltar que, um processo lesivo nunca deve ser analisado somente no local exato da 
lesão,  mas  tratado  como  um segmento  corporal  global,  uma  vez  que  um músculo  pode 
interagir com várias articulações e outros grupamentos musculares22.
Pensando assim e considerando a individualidade biológica de cada indivíduo, percebe-se que 
diferentes músculos corporais de um mesmo indivíduo tendem a se recuperar em maior ou 
menor  tempo,  conforme  o  tipo  de  tratamento.  Por  esta  razão,  diferentes  lesões  exigem 
tratamentos diferenciados.  A vulnerabilidade da articulação à lesão pode estar diretamente 
ligada à diferença na força entre alguma musculatura intrínseca que a envolve. Por isso é 
necessário  qualificar  e  classificar  a  musculatura  que  engloba  uma  articulação  e  assim 
prescrever exercícios para que o programa de recuperação possa ser efetivo e o erro de uma 
recuperação inadequada possa ser minimizado7,12.
No que diz respeito ao tratamento inicial do indivíduo lesionado, uma maior importância aos 
músculos estabilizadores primários deve ser dada, devido à sua incidência ao sistema nervoso 
(proprioceptiva)  elevada e  por  possuírem seus tendões (inserções) mais  profundos e mais 
próximas ao eixo de rotação das articulações12,14.
Portanto, ao iniciar o treinamento funcional recuperativo é interessante dar maior ênfase aos 
exercícios  de  cadeia  cinética  fechada  que  visam  os  músculos  estabilizadores  primários. 
Lembrando que, diferentemente dos exercícios de cadeia cinética aberta,  o tratamento por 
exercícios citado anteriormente demanda menor esforço por centímetro cúbico de músculo, 
pois envolvem mais articulações (exercícios multiarticulares) na execução do movimento e, 
devido também,  as  partes  do corpo que realizam o movimento estarem fixas  e  com isso 
exigirem apenas  uma  considerável  resistência.  Já  os  exercícios  de  cadeia  cinética  aberta 
geralmente são monoarticulares (envolvendo uma articulação), no entanto, as partes do corpo 
não estão fixas e com isso geram maior resistência4, 10, 18, 19.
Quando a lesão acontece, existem alguns músculos que devem ser trabalhados primeiramente 
e  outros  inseridos  no  processo  de  tratamento  mais  adiante.  Além do mais,  vários  outros 
aspectos  funcionais  de  um  tratamento  que  seja  de  fato  eficiente  não  devem  jamais  ser 
desconsiderados1,3,22.
Um exemplo disso é a adequação da musculatura lesada ou enfraquecida ao tipo de exercício 
proposto. O exercício proposto, obedecendo a mecânica do gesto motor da modalidade do 
atleta facilitará a volta a prática de exercícios físicos2,8.
No treinamento funcional, o condicionamento físico é conduzido por meio de exercícios que 
são  integrados  para  que  sejam alcançados  padrões  de  movimento  mais  eficientes.  Já  os 
treinamentos nos quais há fortalecimento de uma musculatura isolada, apresentam resultados 
referentes ao aumento de massa muscular e força1.
O treinamento funcional propõe a utilização dos vários mecanismos para que o corpo consiga 
manter  melhor  controle  neuromuscular  ou estabilidade  articular.  Estes  são sistema visual, 
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sistema  vestibular  e  somestesia  e  abrangem  o  tato,  a  propriocepção,  a  dor  e  a 
termosensilbilidade1. 
Em vários  estudos  tem sido  demonstrado  que  o  treinamento  dos  músculos  multifidos  e 
transverso é eficaz em diminuir as dores e a incapacidade funcional em pacientes com dor 
lombar aguda e crônica. Em um estudo realizado por Richardson e Jull23, com um programa 
de exercícios para melhorar  a capacidade de força e  controle  neuromuscular  do multifido 
lombar e do transverso abdominal, a dor regredia em 4 semanas com recidiva de 29% aos 
nove meses.
Em um estudo realizado por Silva et al7., que avaliava força do transverso e dos multifidus em 
atletas judocas comparando a pessoas sedentárias, foi demonstrado que apesar de se esperar 
que  atletas  tenham  um  melhor  condicionamento  físico,  foi  comprovado  que  a  força  da 
musculatura  profunda  dos  atletas  e  dos  indivíduos  sedentários  apresentaram  resultados 
semelhantes.  Judocas  não  trabalham  essa  musculatura  em  seus  treinos  e  isso  poderia 
influenciar  no  desempenho  do  judoca  como  atleta,  mas  também propiciar  disfunções  na 
coluna lombar devido a sua carga de treinamento excessivo.
Em  estudo  realizado  por  Morais  et  al.24,onde  foi  utilizado  um  treinamento  de  força 
trabalhando músculos isoladamente, durante 16 sessões com intensidade progressiva, em 7 
idosas  (X=68,7±2,5anos),  para analisar  a  melhora da força muscular  e  atividades  de vida 
diária, observou-se um aumento acentuado nessas variáveis. E foi evidenciado também que 
uma musculatura que se mantêm ativa pode ser responsável por uma vida mais independente, 
facilitando  a  realização  de  atividades  cotidianas  com  mais  eficiência  e  segurança.  O 
treinamento proposto neste artigo, diferentemente desse estudo que enfatizou a prática de um 
treino de força muscular isolado, propôs uma abordagem que enfatizava o ganho de força 
muscular  através  de  exercícios  específicos  do  dia-a-dia  dos  idosos  residentes  no  Centro 
Gerontológico Sagrada Família, na qual foi explorado exercícios em mais de um plano de 
movimento.  Igualmente  nesse  estudo,  o  TF  buscou  aprimorar  a  capacidade  em  realizar 
atividades de vida diária, só que do ponto de vista observacional.

5. Conclusão

O treinamento funcional se tornou uma excelente ferramenta de trabalho para os educadores 
físicos  minimizarem  acidentes  no  cotidiano,  aumentando  seus  níveis  de  equilíbrio, 
coordenação  motora  e  propriocepção,  níveis  estes,  ainda  mais  estimulados  que  o  próprio 
treinamento  de  força  se  trabalhado  de  forma  correta,  agregando  valor  à  recuperação  dos 
indivíduos.
O treinamento  funcional  representa  uma nova metodologia  de  condicionamento,  norteada 
pelas  leis  basais  do  treinamento  e  amparada  cientificamente  por  meio  de  pesquisa  e 
referências  bibliográficas  em  todos  os  seus  pontos  principais  e,  sobretudo,  avaliadas 
extensivamente nas salas de treinamento, onde foi possível, de acordo com pesquisa realizada, 
definir  suas  linhas  básicas.  No  entanto,  a  essência  do  treinamento  funcional  está 
fundamentada  no  progresso  dos  aspectos  neurológicos  que  comprometem  a  capacidade 
funcional  do  corpo  humano  através  de  treinos  estimulantes  que  desafiam  os  vários 
componentes do sistema nervoso e, por isso, geram sua adaptação.
Dessa forma, entende-se que o treinamento, seja resistido, seja funcional, gerarão adaptações 
positivas ao organismo do praticante, desde que estes sejam abordados de forma a atender aos 
princípios  do  treinamento,  cada  um  dentro  das  suas  características,  possibilitando  ao 
praticante melhor qualidade de vida.
É  interessante  notar  que  o  número  de  praticantes  do  treinamento  funcional  e  de  artigos 
científicos publicados nessa área vem aumentando, o que deve expressar a motivação que os 
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praticantes relatam sentir, além da curiosidade dos pesquisadores para a solução de algumas 
dúvidas que ainda pairam sobre esse tipo de treinamento.

6. Referências

1 - MONTEIRO, A; CARNEIRO. T; O que é Treinamento Funcional?. [s.l.] 20 de abril de 
2010.  Disponível  em  http://www.arturmonteiro.com.br/2010/04/o-que-e-treinamento-
funcional/; Acesso em: 05 out. 2016.

2  -  CAMPOS,  M.  A.;  CORAUCCI  NETO,  B. Treinamento  Funcional  Resistido:  para 
melhoria  da  capacidade  funcional  e  reabilitação  de  lesões  musculoesqueléticas. Rio  de 
Janeiro: Revinter, 2004.

3-  PEREIRA, C.  A. Treinamento de Força Funcional:  desafiando o controle postural. 
Jundiaí: Fontoura, 2009.

4 - RIBEIRO, A. P. F. A Eficiência da Especificidade do Treinamento Funcional Resistido. 
Trabalho de  conclusão de  curso  apresentado ao  curso de Educação Física  Centro  de  Pós 
Graduação e Pesquisa do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. São 
Paulo, 2006.

5 - RIBEIRO, C. R., CRUZ, M. O.  Análise da Força e flexibilidade em mulheres idosas 
submetidas a um programa de Treinamento funcional, Trabalho de Conclusão de Curso 
Universidade Do Vale Do Paraíba, São José Dos Campos 2010.

6 - SILVA, L. X. N.; Revisão da Literatura acerca do Treinamento Funcional Resistido e 
seus Aspectos Motivacionais em Alunos de Personal Trainning. Trabalho de conclusão de 
curso apresentado ao curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2011.

7 - SILVA, A. M; MESQUITA, L. S. A; SILVA, J. M. N; Análise comparativa da força dos  
músculos transverso do abdome e multífidos e da resistência dinâmica e estática do tronco 
entre  judocas  e  sedentários.  Revista  Terapia  Manual.  Brasil,  setembro/  outubro  2011; 
volume 9 nº 45. 

8 - CALOMENI, M; ALMEIDA, M. Treinamento funcional: uma revolução na preparação 
desportiva.  Shvoong.com,  [s.l.]  25  mar.  2008.  Disponível  em: 
http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1794537-treinamento-funcional/  Acesso  em:  03 
out. 2016.

9 - GELATTI, P. O gladiador do futuro. Combat Sport. São Paulo, n. 46, p. 12-14, fev/mar. 
2009.

10 - MASHIMOTO A. Apostila do Curso de Credenciamento da Bory Sistens CORE 360. 
2008.

11 -  LEAL SMO, BORGES EGS, et  al.  Efeitos do Treinamento Funcional  na autonomia 
funcional, equilíbrio e qualidade de vida de idosas. R Brás. Ci. e Mov. 2009;17(3):61-69.



11

12 - GUEDES, D, P; GUEDES, J. E. R. P.  Manual Prático para Avaliação em Educação 
Física. Barueri, SP: Manole, 2006.

13 - HILARINO, M. J. Treinamento funcional otimiza a performance. Treino total.com.br, 
[s.l.]  21  set.  2009.  Disponível  em: 
http://www.treinototal.com.br/revista/2009/09/21/treinamento-funcionalperformancecorrida-
natacao/ Acesso em: 01 out. 2016.

14 - NORMMAN, T. Treinamento funcional: o novo divisor de águas. Treino total.com. br, 
[s.l.]  17  jul.  2009.  Disponível  em: 
<http://www.treinototal.com.br/revista/2009/07/17/treinamentofuncionalacademiamusculacao
-treino/> Acesso em: 05 out. 2016.

15 - CALOMENI, M; ALMEIDA, M. Treinamento funcional: uma revolução na preparação 
desportiva.  Shvoong.com,  [s.l.]  25  mar.  2008.  Disponível  em: 
http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1794537-treinamento-funcional/  Acesso  em:  03 
out. 2016.

16 -  DIAS,  Kalysson Araujo. Treinamento funcional:  Um novo conceito  de  treinamento 
físico para Idosos. Cooperativa do Fitness. 2011.

17 -  LEAL, Silvania M. de O.; BORGES, Eliane G. da S.; FONSECA, Marília A.; ALVES 
JUNIOR, Edmundo D.; CADER, Samaria; DANTAS, Estélio H. M. Efeitos do treinamento 
funcional  na  autonomia  funcional,  equilíbrio  e  qualidade  de  vida  de  idosas. Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento, Vol. 17. Num 3, p. 61-69. 2009.

18  -  PRANDI,  Fernanda  Rafaela. Treinamento  Funcional  e  CORE  TRAINING:  Uma 
Revisão  de  Literatura. Tese  (Graduação)  -  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina, 
Florianópolis, 2011.

19  -  D’ELIA,  Rodrigo;  D’ELIA,  Leandro. Treinamento  funcional:  7º  treinamento  de 
professores e instrutores. São Paulo: SESC - Serviço Social do Comércio, 2005.

20 -  LEETUN, Darin  T.;  IRELAND, Marry Lloyd;  WILSON, John T.;  BALLANTYNE, 
Bryon  T.;  DAVIS,  Irene  Mc  Clay.  Core  Stability  Measures  as  Risk  Factors  for  Lower 
Extremity Injury in Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 36, Num. 6, p. 
926-934, 2004.

21 - CORTES A. A. et al.  A influência do treinamento de força na flexibilidade.  Revista 
Digital Vida Saúde, v.1, n.2, p. 1-6, 2012.

22 - CYRINO, E. S. et al. Comportamento da flexibilidade após 10 semanas de treinamento 
com pesos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v.10, n.4, p.233-237, Jul/Ago. 2014.

23 - RICHARDSON, C. A.; JULL, G. A.; Muscle Control – Pain Control. What exercises 
would you prescribe?; Manual Therapy. Pearson Professional Ltd – 2005.

24 - MORAIS, I. J. et al. A melhora da Força Muscular em Idosas Através de um Programa de 
Treinamento  de  Força  de  Intensidade  Progressiva. Revista  da Educação  Física. Maringá, 
Univ. Estadual de Maringá. v. 15, n. 2, p.  7-15, set. 2004.



12

Faculdade ( Bio Cursos ?)

Pós Graduação em Treinamento Funcional Aplicado a Performance e ao Envelhecimento

Luiz Felipe Rauny de Araújo Ribas

Treinamento Funcional e sua Importância na Reabilitação

Manaus

2016



13

Luiz Felipe Rauny de Araújo Ribas

Treinamento Funcional e sua Importância na Reabilitação

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Pós Graduação 

em  Treinamento  Funcional  Aplicado  a  Performance  e  ao 

Envelhecimento, Faculdade ( Bio Cursos ), como pré requisito 

para  obtenção  do  título  de  Especialista,  sob  a  Orientação  do 

Professor(a): Dayana Priscila Maia Mejia.

Manaus

2016


